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CADEAUCHEQUE
EEN KERSTCADEAU OF NIEUWJAARSGESCHENK?
Zoek je nog een leuk geschenk voor de
eindejaarsperiode? Kies dan voor de gemeentelijke
cadeaucheque!
Er zijn cheques ter waarde van 5 euro, 10 euro
of 25 euro.
Zo kan je zelf het bedrag van je cadeau bepalen.
De cadeaucheque is bovendien altijd geldig,
ook tijdens de solden.
De deelnemende Leedse handelaars vind je op
www.lede.be/cadeaucheque.

Vuurwerk afsteken heeft, naast het bijhorende feestgevoel, ook
nadelen. Zo schrikken o.a. honden en paarden van de bijhorende knallen en ze dreigen daarbij uit te breken. Bovendien
houdt het afsteken van niet-professioneel vuurwerk ook gevaren in voor de afsteker. Jaarlijks worden vele verwondingen,
meestal brandwonden, door vuurwerk geregistreerd.

Je kan cadeaucheques kopen aan het
onthaal in het gemeentehuis en in de
bibliotheken van Lede en Oordegem.
Bovendien maak je als koper ook
kans op een kleine attentie.

hnr_winter.indd 1

Vuurwerk verboden
met de feestdagen

14/10/14 09:04

De gemeenteraad besliste vorig jaar om enkel nog professioneel
vuurwerk toe te laten en dit één keer per jaar met de kermis.
Om dierenleed te vermijden kunnen dan volgende
maatregelen genomen worden:
• alle huisdieren binnen houden van zodra het donker wordt;
• deuren en ramen goed afsluiten;
• licht aansteken en radio en tv laten spelen zodat het ergste
lawaai en licht van het vuurwerk gemaskeerd wordt;
• als je huisdier zeer gevoelig is voor harde knallen kan de
dierenarts een licht kalmeermiddel voorschrijven;
• kooien van konijnen en een goed afgesloten stal of garage
zetten;
• paarden, ezels, pony’s en runderen zo veel mogelijk op stal
houden.

Bekendmaking
beslissing
MER-plicht
voor RUP

Sluitingsdagen tijdens
de eindejaarsperiode

Er werd een onderzoek tot MER-plicht (milieueffectenrapport) gevoerd voor het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Afbakening van de gebieden
van de natuurlijke en agrarische structuur
Sint-Lievens-Houtem en Kottembos in
Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere, Herzele,
Lede, Oosterzele, Wetteren en Zottegem.
Het departement Omgeving - dienst milieueffectenrapportagebeheer besliste dat het plan
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een MER-plan
niet nodig is.

Op woensdag 2 januari is de sporthal open.

Zowel de screeningsnota als de beslissing
kan je raadplegen op www.lede.be, op
www.mervlaanderen.be of bij de dienst
stedenbouw tot en met 16 januari 2019.

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• maandag 24 december;
• dinsdag 25 december;
• woensdag 26 december;
• maandag 31 december;
• dinsdag 1 januari;
• woensdag 2 januari.

Lede wintert
De deelnemende handelszaken herken je aan de affiche in hun
etalage en vind je ook op www.middenstandsraadlede.be.
Doe mee en maak kans op een van deze hoofdprijzen:
500 euro of 10 keer 100 euro aan cadeaucheques. De trekking
gaat door op maandag 7 januari 2019.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.600 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be.
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur.
Het volgende nummer verschijnt op maandag 14 januari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Begin je feestje dit jaar al
op de bus of tram!
Reken op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaarsnachtparty
te brengen. Dankzij de Provincie rij je bovendien gratis met de
feestbussen (alle bussen met een F-nummer)!
Op ons grondgebied rijden volgende feestbussen:
• Lede: F3 Aalst Station – Lede – Wichelen – Berlare;
• Impe, Oordegem: F16 Gent Zuid - Melle - Oordegem - Impe –
Aalst.
Op www.delijn.be/oudejaar vind je op welke tijdstippen alle
feestbussen in Oost-Vlaanderen rijden.
Op de andere lijnen gelden de normale tarieven. Je kan ook
kiezen voor een SMS-ticket of Oudejaarsnachtbiljet.
Meer info op de website van De Lijn.

Mantelzorgpremie
Een mantelzorger is iemand die langdurig en op niet-beroepsmatige wijze intensieve zorg geeft aan een zorgbehoevende.
De mantelzorger krijgt als blijk van waardering een toelage van
100 euro per jaar van het gemeentebestuur.

Voorwaarden om de premie te ontvangen
De mantelzorger:
• is minimum 18 jaar;
• is gedomicilieerd en effectief verblijvend in Lede;
• is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de zorgbehoevende;
• is zelf niet hulpbehoevend.
De zorgbehoevende:
• is gedomicilieerd en effectief verblijvend in Lede;
• is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de mantelzorger;
• verblijft in een thuissituatie en is niet opgenomen in een
woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling;
• krijgt een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering.
De mantelzorger moet zelf de aanvraag doen en krijgt het
bedrag rechtstreeks. Je moet de aanvraag voor 2018 ten
laatste indienen op donderdag 28 februari 2019.
Voor meer info kan je aan het onthaal in het gemeentehuis of op
www.lede.be terecht.

Sportgala

Op vrijdag 22 februari organiseren de sportdienst en -raad het Sportgala in GC de Volkskring. De sportieve prestaties van 2018 worden
via een kampioenenhulde en een verkiezing
van de sportlaureaten in de kijker gezet.
Kandidaturen voor de categorieën
kampioenen, sportlaureaten en/of
verdienstelijke Ledenaars moeten ten
laatste 8 januari 2019 aan de sportdienst
worden bezorgd. Enkel kandidaturen via
de geëigende formulieren komen in aanmerking. Deze formulieren kan je afhalen bij
de sportdienst of downloaden via www.lede.
be. Vergeet zeker niet in te vullen op welke
categorie de kandidatuur betrekking heeft.
Bij elke kandidatuur moet je foto’s (minimum
twee, maximum vijf, waarvan minstens een
close-up en een actiefoto) toevoegen.
Deze foto’s moet je in voldoende hoge
resolutie e-mailen naar sportraad@lede.be.
Voor vragen over het reglement of advies bij
het invullen van de formulieren kan je contact opnemen met de sportdienst of -raad.

Subsidies
sportverenigingen
voor 2018
De gemeente ondersteunt de erkende sportverenigingen onder meer via subsidies. Deze
toelagen worden berekend aan de hand van
subsidiereglementen. Deze reglementen en
de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij
de sportdienst en op www.lede.be.
Om in aanmerking te komen voor subsidies
voor 2018, moet je de aanvraagformulieren
invullen en voor 31 januari 2019 aan de
sportdienst bezorgen.
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Word lid van een officiële adviesraad

Je stem laten horen was nooit makkelijker dan vandaag.
Ook over het gemeentelijk beleid kan je je mening
ventileren via sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter.
Het feit dat steeds meer mensen hun mening ventileren is
positief. Dat betekent dat het leven in de gemeente hen
niet onberoerd laat. Maar als het daar blijft steken, is dat
soms een gemiste kans.
Hoe kan je je stem dan laten horen in de lokale politiek?
De meest voor de hand liggende manier is je kandidaat
stellen voor de verkiezingen. Maar als dat niet lukt of als je
dat niet wil, zijn er nog andere mogelijkheden om deel te
nemen aan het maatschappelijk debat. Zo doet gemeente
Lede al vele jaren een beroep op de deskundigheid van een
aantal officiële adviesraden. Bijna allemaal worden ze de
komende maanden opnieuw samengesteld. Stel jij je
kandidaat?

Wat zijn adviesraden?
Adviesraden zijn samengesteld rond specifieke thema’s:
cultuur, sport, jeugd, milieu, senioren, ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke ordening en kinderopvang.
Deze raden bestaan uit geïnteresseerde inwoners en
vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uit
de sector. De verantwoordelijke schepen en ambtenaar zijn
aanwezig en nemen deel, maar hebben geen stemrecht.
Het spreekt voor zich dat een adviesraad advies geeft.
Dat kan in opdracht zijn van het gemeentebestuur, maar
evengoed op eigen initiatief. Het gaat om niet-bindende
adviezen. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur er
niet noodzakelijk rekening mee moet houden.

Toch gebeurt dat meestal wel, ook al omdat het bestuur
geargumenteerd moet motiveren waarom het afwijkt. Adviesraden krijgen naast hun hoofdtaak ook het initiatiefrecht
om zelf activiteiten te lanceren.

Stel je kandidaat!
Met uitzondering van Gecoro, waar het decreet een zekere
deskundigheid rond ruimtelijke ordening verwacht, kan in
principe iedereen lid worden van een adviesraad. Bij de start
van een nieuwe legislatuur worden onze adviesraden opnieuw samengesteld. Het is dus het moment om je als
geïnteresseerde inwoner kandidaat te stellen. Dat doe je bij
de administraties van de coördinerende gemeentedienst
ten laatste op maandag 21 januari 2019. Je vindt de
contactgegevens in de aparte kadertjes.

Naast de adviesraden telt onze gemeente ook
2 beheersorganen. Een beheersorgaan wordt deels
samengesteld uit gebruikers en geïnteresseerde
burgers, deels uit politici.
In Lede is er een bestuursorgaan voor speelpleinwerking. Ouders wiens kinderen naar het speelplein
komen, kunnen zich kandidaat stellen via jeugd@lede.
be. Daarnaast is er nog een beheersorgaan voor GC De
Volkskring en de bibliotheken. Burgers die lid zijn van
de bibliotheek en/of regelmatig een voorstelling bijwonen in GC De Volksking, kunnen zich kandidaat stellen
via cultuur@lede.be. De indiendatum voor deze beheersorganen is eveneens maandag 21 januari 2019.
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LEEGO
LEEGO staat voor Leeds Engagement voor Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking en pleit onder
meer voor solidariteit met het Zuiden, ontwikkelingskansen, rechtvaardige verdeling van rijkdommen en
eerlijke handel. Inzake deze thema’s adviseren zij het
gemeentebestuur, op vraag of op eigen initiatief.
Vanuit LEEGO wordt ook de fairtradetrekkersgroep en
de 11.11.11.- actie ondersteund en gecoördineerd.
Naast de organisatie van lezingen, kookworkshops,
theater … is er jaarlijks Week van de Wereld met als
hoogtepunten de Wereldkermis en Café del Mundo.
Info
053 60 68 61
cultuur@lede.be

Milieuraad
De milieuraad geeft advies over het (inter)gemeentelijke beleid
inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Een hot item
voor de komende legislatuur wordt ongetwijfeld de invulling van
de maatregelen in het kader van het Burgemeestersconvenant.

LOK - Lokaal Overleg
Kinderopvang

De raad komt vier tot zes keer per jaar samen en is samengesteld
uit 21 leden uit de milieu- en natuurverenigingen, de erkende
wildbeheereenheden, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties, de vormingsorganisaties, de beroepsgroepen
en/of –organisaties en geïnteresseerde burgers.
Info
053 60 68 25
milieu@lede.be

Het LOK is een platform waar afspraken
worden gemaakt over de opvang van
kinderen. Het overleg denkt mee over de
organisatie van kinderopvang en zorgt er
mee voor dat er voldoende, betaalbare
en toegankelijke kinderopvang in de
gemeente is. In partnerschap met
kinderopvangvoorzieningen en
organisaties zoals OCMW, vrijetijdsdiensten, Huis van het kind ... kan het
lokaal overleg werk maken van toegankelijke kinderopvang als onderdeel van het
lokaal sociaal beleid.
Info
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
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Seniorenraad

Cultuurraad

De seniorenraad
behandelt
thema’s zoals
veiligheid in de
leefomgeving,
zorgpremies,
woonbeleid,
vereenzaming,
werking woonzorgcentrum en verkeersveiligheid.
De seniorenfilms op maandagnamiddag - een reeks
van 5 films - zijn een groot succes bij een breed
publiek van senioren.

De cultuurraad geeft advies en organiseert in samenwerking met de cultuurdienst activiteiten zoals Lede
Creatief, Erfgoeddag en Open Monumentendag.
Het jaar wordt in en rond De Bron afgesloten met de
Sterdagen. Honderden bezoekers genieten tijdens
dit weekend van de kerstsfeer, kramen, een toneelvoorstelling voor kinderen en een optreden.
De cultuurraad bestaat
uit enkele individuele
burgers en ongeveer
80 verenigingen.
Die groep vergadert
meestal één keer per
jaar. Het bestuur
bestaat uit 16 leden
en vergadert zes tot
acht keer per jaar.
We zoeken kandidaten
voor het bestuur.

Je kan je voor deze adviesraad kandidaat stellen
wanneer je 55 jaar of ouder bent.
Info
053 60 68 61
cultuur@lede.be

Sportraad

Info
053 60 68 61
cultuur@lede.be

Jeugdraad
Maandelijks komt de jeugdraad samen om het
gemeentelijk jongerenbeleid te bespreken. Naast een
adviserende taak organiseert de jeugdraad
samen met de jeugddienst activiteiten zoals
Pietendag, Dag van de Jeugdbeweging en
Balsportennamiddag.

De sportraad bestaat uit een platform sport en een
coördinatieteam.
Het platform is samengesteld uit verenigingen, organisaties, scholen, instellingen en individuele burgers
en vergadert minstens één keer per jaar.
Het coördinatieteam (5 adviesgerechtigde leden)
wordt gekozen door en uit het platform en vergadert
een vijftal keer per jaar met specifieke agenda’s. Het
coördinatieteam kan ad hoc aangevuld worden met
externen (deskundigen, experten, stakeholders …).
Jaarlijks organiseert de sportraad i.s.m. de sportdienst
het Sportgala en de fietstocht Vlieg dwars door Lede.
Info
053 60 68 64
sport@lede.be,
sportraad@lede.be

In de jeugdraad zetelen jongeren uit de plaatselijke
jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, leerlingenraad …) en andere geïnteresseerde
jongeren.
Info
053 60 68 62
jeugd@lede.be, jeugdraad@lede.be
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 22 NOVEMBER 2018
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Erpe-Mere/Lede
Goedkeuring van de dotatie 2019. Voor de gemeente
Lede bedraagt de exploitatietoelage 1.653.264 euro en
de investeringstoelage 128.182 euro.

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 18 OKTOBER 2018
Kerkfabriek Sint-Bavo Wanzele
Toekenning van een buitengewone subsidie van
16.693,28 euro voor de aanleg van nieuwe
aardgasverwarming in de parochiale Sint-Bavokerk.
Huize Moens: dakisolatie en vervangen
buitenschrijnwerk
Goedkeuring van de contracten van Eandis inzake dit
project. De kosten van het buitenschrijnwerk bedragen
140.671,36 euro (incl. btw). De kosten van de dakisolatie
bedragen 123.674,90 euro (incl. btw).
De procedures verlopen via Eandis.
Conservatie van het Markizaat
Goedkeuring van de eindstaat met een eindtotaal van
1.121.364,89 euro (incl. btw – btw verlegd).
Sporthal De Ommegang: leveren en plaatsen
scheidingswanden
Vaststelling lastvoorwaarden. De geraamde kostprijs
bedraagt 38.000 euro (incl. btw). De opdracht wordt
gegund via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Vernieuwen oorlogsmonument
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs bedraagt
120.165,10 euro (incl. btw). De opdracht wordt gegund via
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Dit is een opdracht onder de nationale publicatiedrempel, maar
wordt toch gepubliceerd en beheerd via e-Procurement in de
Free Market.
Relighting sportcomplex, De Bron en Huize Moens
Goedkeuring van het advies van IMEWO en de contracten.
De geraamde kostprijs bedraagt:
Sportcomplex

Inclusief btw

diensten

€ 7.892,90

werken

€ 140.494,66

totaal

€ 148.387,56

De Bron

Inclusief btw

diensten

€ 5.322,62

werken

€ 128.288,83

totaal

€ 133.611,45

Huize Moens

Inclusief btw

diensten

€ 3.411,78

werken

€ 62.720,32

totaal

€ 66.132,10

IMEWO zal instaan voor de verdere coördinatie van het project.

Bebloemingswedstrijd
De wedstrijd ging dit jaar door van 1 juni tot 31 augustus. Vijfendertig gezinnen schreven zich in.
Ondanks de droogte waren er heel mooie resultaten te bewonderen.
De tuinen werden door de jury in 5 categorieën onderverdeeld en
beoordeeld op keuze van bloemen, combinaties en onderhoud van
de tuin- of gevelbloemen.
De categorieën:
• gevel, vensterbank of balkon;
• gevel en rondom tuin;
• gevel en voortuin;
• ecologische tuin.
• gevel, voor- en zijtuin;
Er werden 18 hoofdprijzen, gemeentecheques van 10 tot 50 euro, uitgedeeld. Alle deelnemers ontvingen bovendien een
zak potgrond geschonken door Eeckhaudt en een pot bloemen van Bloemen D’Hooge. Het gemeentebestuur zorgde na
de uitreiking voor een natje en een droogje op de receptie.
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25 Marianne D’hondt

horlogebanden - fantasiejuwelen

26 Tony Vercauteren

handtassen - lederwaren

van ...tot ..
27 Natalie dinsdag
Declerck

vleeswaren - kaas

28 Alain Provost

nachtkledij- ondergoed

29 Kristine De Moor

groenteplanten - seizoensabonnement

30 Lucrèce De Cock

schoenen en pantoffels

31 Tom Van Den Steen

kip aan ‘t spit - wild en gevogelte

32 Ignace Van Caelenberghe

bloemen - planten - groenten

34 Patrick De Meersman

35 Philippe Eeckhout

damestextiel
uurwerken - fantasiejuwelen

tekst verboden parkeren op

RAAT

groenten en fruit

dinsdagAnnick
van ...tot .. Van Der Steen
38

bed- en badtextiel

39 Peter Pauwels

panty’s - sokken - kousen

40 Peter Verstraeten

naaibenodigheden

41 Rudolf De Meersman

uurwerken - fantasiejuwelen

42 Hilde De Coorde

patisserie - brood en gebak

43 Kris De Backer

hamburgers

44 Mario Garreyn

damestextiel

45 Willy Vierendeel

textiel

46 Lieve Schollaert

damestextiel

47 Kristof Van Lysebeth

kaas - charcuterie
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KBC Bank

vis, schaal- en schelpdieren

36 Paul Herremans
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damestextiel

24 Roger Beerens

37 Marc Verheggen
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23 Jeroen Verstraeten
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22 Erik Van Den Eeckhout

tekst verboden parkeren op

.
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noveenkaarsen

Tearoom Triangel

3.

infobord

snoep, confiserie

21 Willy De Clercq
Café de ton

2

2

2
28.8

4.9

20 Schoenwinkel
Johan Defrere

.8

8p

vlees - vleeswaren
groenten - fruit

19

5

18 Bruno Penninckx
19 Nadia De Vos

2

28.

1

damestextiel

10

leeft

JNM
JNM staat voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu en is een jeugdbeweging voor
iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en het milieu belangrijk vindt. Net als elke andere jeugdbeweging komen we tijdens het schooljaar in
het weekend samen voor knotsgekke activiteiten. In de zomermaanden organiseren we kampen in binnen- en buitenland.
Waarin verschillen we dan van andere jeugdbewegingen? Bij ons staan natuur
en milieu centraal. We trekken het hele jaar door de mooiste natuurgebieden in
en laten ons betoveren door de zotste waarnemingen. We nemen zelf een zaag
of schop in de hand en maken ruimte voor natuur. We gaan op een duurzame
en milieuvriendelijke manier door het leven en proberen ook anderen daar warm
voor te maken.

Ben je helemaal weg van onze buitengewone jeugdbeweging? Vul dan het inschrijvingsformulier in op www.jnm.be/lidworden. Je krijgt betalingsinstructies via
e-mail. Het eerste jaar betaal je maar 15 euro.
Als JNM-lid mag je deelnemen aan al onze onvergetelijke activiteiten en kan je
bovendien elke zomer kiezen uit een aantal schitterende kampen. En je krijgt elk
jaar vier magazines vol boeiende artikels.
Waar wacht je nog op?
Welkom bij je beestigste jeugdbeweging!
Meer info vind je op www.jnm.be/land-van-aalst . Je mag ook een mail sturen
naar emma.debacker@outlook .be.
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BOB-wintercampagne
Al drieëntwintig jaar organiseert VIAS, voorheen BIVV, jaarlijks zijn BOB-wintercampagne. Deze actie is ondertussen
uitgegroeid tot een internationaal merkicoon op het vlak van sensibilisering rond rijden onder invloed. BOB levert jaar
na jaar betere resultaten af. Niet in het minst dankzij de succesvolle samenwerking met de politie. Het uitgangspunt is
dat een verhoogde ‘pakkans’ leidt tot een daling van het aantal bestuurders dat onder invloed van alcohol rijdt.
Maar aan de basis van het BOB-succes ligt natuurlijk BOB zelf. Het is BOB die ervoor zorgt dat zijn/haar partner, kinderen,
familie of vrienden veilig thuiskomen. Kortom, BOB is een houding waar je trots op mag zijn!

De gevaren …
Rijden onder invloed van alcohol blijft een van de voornaamste veiligheidsproblemen in het verkeer. Alcoholgebruik
heeft door zijn verdovende werking een sterk effect op de rijvaardigheid van de bestuurder: er is een trager reactievermogen, een verminderde concentratie en een afname van het zicht. Bovendien is er een vermindering van het
inschattingsvermogen en brengt alcohol je gemakkelijk in een overmoedige stemming, waardoor er meer risico’s
genomen worden en de rijstijl agressiever kan worden.
Hoewel slechts een klein percentage van autoritten gebeurt onder invloed van alcohol, hebben deze een groot aandeel
in de verkeersongevallen: in België test ongeveer 1 op de 10 autobestuurders positief na een letselongeval. Onder de
ernstig gewonde slachtoffers loopt dit op tot 40%.
Zelfs met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je al 2,5 keer meer kans op een dodelijk ongeval. Het risico stijgt
exponentieel: bij 0,8 promille is er al 4,5 keer meer kans en bij 1,5 promille verhoogt die kans zelfs tot 16. Bovendien
hebben ongevallen waarbij sprake is van alcohol over het algemeen ook een ernstigere afloop.

Drinken en rijden gaan dus niet samen
In België ben je als gewone bestuurder strafbaar vanaf
0,5 promille alcohol in je bloed. Voor professionele
bestuurders (vrachtwagenbestuurders, bus- en
taxichauffeurs …) ligt de limiet op 0,2 promille.
Alcohol in je bloed wordt ook afgebroken. Maar het
alcoholgehalte in het bloed hangt af van verschillende
factoren. In de tabel zie je hoelang je moet wachten
alvorens het alcoholgehalte in het bloed (voldoende) is
afgebroken, onderverdeeld volgens geslacht en gewicht.
Bespaar je echter het berekenen van je wachttijd na
alcohol te hebben gedronken en hanteer het principe:
100% BOB = 0% OP!
Vandaag is BOB nog geen algemene regel bij
Belgische bestuurders. Het is nog altijd sociaal aanvaard om drinken en rijden te combineren. In een bevraging van
het VIAS Institute van 2017, geeft 1 Belg op de 3 toe dat hij in de afgelopen maand gereden heeft na het gebruiken
van alcohol. En wanneer ze weten dat ze nog moeten rijden, beperken veel bestuurders hun alcoholgebruik enigszins,
maar houden ze geen rekening met de wettelijke alcohollimiet. Er is dus nog werk om van ‘rijden en niet drinken’ een
vanzelfsprekende sociale norm te maken.
De BOB-wintercampagne start dit jaar op vrijdag 30 november 2018 en zal lopen tot maandag 28 januari 2019.
In deze periode zullen over heel België verhoogde controles gebeuren rond rijden onder invloed.
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in Lede

Paw Patrol

Movietime op
woensdagnamiddag
Zes heldhaftige pups - Chase, Marshall,
Rocky, Rubble, Zuma en Skye - worden
geleid door de tienjarige Ryder. Samen
werken ze hard om de inwoners van
Adventure Bay te beschermen. Voor
hen is er geen klus te groot en geen
pup te klein!

The Big Sick
Seniorenfilms

De filmvoorstelling gaat door op
woensdag 19 december om 14 uur
in GC De Volkskring. De toegang
is gratis. De film duurt een uurtje.
Tijdens de pauze staat er popcorn klaar.
Een drankje kost 1 euro.

Na een onenightstand zijn de New Yorkse stand-upcomedian
Kumail en Emily smoorverliefd op elkaar. Maar Kumail verzwijgt
zijn vriendin voor zijn traditionele Pakistaanse ouders. Die zien
hun zoon liever trouwen met een Pakistaans meisje. Wanneer
Emily dit ontdekt, verbreekt ze de relatie. Maar dan wordt
Emily plots zo ziek dat ze in een coma belandt. Kumail wijkt
geen moment van haar zijde, tot grote ergernis van Emily’s
excentrieke ouders.

Hou zeker woensdag 23 januari 2019
vrij in je agenda. Dan vertonen we de
film Ferdinand, ook een aanrader!

The Big Sick is een Amerikaanse romantische komedie uit 2017.
De filmvoorstelling gaat door op maandag 21 januari 2019
om 14 uur in GC De Volkskring. Een ticket kost 2 euro en is
te koop bij de cultuurdienst, via seniorenfilms@lede.be of op
053 60 68 61. Indien je na de film ook koffie en gebak wil, dan
betaal je 3 euro extra. Dit moet je op voorhand betalen bij de
cultuurdienst.

N9 maakt N9

Theatervoorstelling en expo
Vanaf januari 2019 reist de theatervoorstelling N9 maakt N9 langs de steenweg.
Op elke speelplek wordt de voorstelling vergezeld door de expo over de N9.
En jij maakt deze tentoonstelling! Op www.n9maaktn9.be/expo vind je alle
informatie en lees je hoe je je bijdrage kan insturen. Een interview, een dans,
een kortfilm, een gedicht, een schilderij, een performance, een sculptuur, een
tekening: alles kan, zolang het over de steenweg gaat.
De voorstelling gaat door in GC De Volkskring op zaterdag 9 februari 2019.
Tickets kosten 12 euro (-26,65+: 10 euro) en kan je kopen bij de cultuurdienst of
via gcdevolkskring@lede.be. De tentoonstelling gaat in dezelfde week door in de
bibliotheek.
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Verkiezing prins carnaval
en miss Bette

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur verwelkomt alle
inwoners op het marktplein op zondag
6 januari 2019 om het glas te heffen op
het nieuwe jaar. Tussen 11 en 14 uur kan je
genieten van een hapje en een drankje op
de tonen van Fifties Fever. Tot dan!

Zin in een avond vol entertainment en ambiance?
Kom dan kijken naar de shows van de kandidaten prins
carnaval en miss Bette. Deze verkiezing gaat door op
zaterdag 12 januari 2019 om 20 uur in GC De Volkskring.
Dit is een organisatie van het feestcomité.

Officiële opening markt met extra kerstsfeer
Kom op dinsdag 18 december naar de markt en geniet van een gratis glaasje cava, kopje chocomelk of koffie met
een hapje. De zingende kerstman zorgt voor extra sfeer op zijn triporteurfiets.
Doe je eindejaarsaankopen op de markt en maak kans op een van de aankoopbonnen uit de prijzenpot van
2 000 euro. Gebruik ook je spaarkaart en verzamel drie verschillende stempels bij de marktkramers, zo maak je kans
op een prachtige winkeltas.

50+
Blijf Fit Week
De sportdienst vliegt van 19 tot en met 26 mei 2019 naar het prachtige Mallorca. We verblijven in Beach Club Font
de Sa Cala. Dit kwalitatief clubhotel ligt in een prachtig domein van 65.000 m² omringd door mooie tuinen en vlakbij
een zandstrand. Er zijn veel sport- en ontspanningsmogelijkheden zoals een semi-olympisch zwembad, 11 gravel
tennisterreinen en een fitness met professionele monitoren. De afgelegen ligging is ideaal voor rustzoekers, maar
wie van gezellige drukte houdt, staat in een mum van tijd in Cala Ratjada, waar het bruist van sfeer en gezelligheid.
Heb je zin om te sporten onder leiding van gekwalificeerde lesgevers
en pootje te baden in de zon? Schrijf je dan in voor 29 december.
De prijs bedraagt 739 euro per persoon (op basis van een
tweepersoonskamer). Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
Je bent ingeschreven als je het inschrijvingsformulier hebt ingevuld en
het voorschot van 250 euro per persoon hebt betaald.

Plus Minus
Beweeg je graag? Van januari tot en met april kan je deelnemen aan:
• themareeks sport (sporthal, maandag van 10.45 tot 11.45 uur) en/of tennis (TC Kenta, maandag van 15 tot 16 uur);
• badminton/tafeltennis (sporthal, dinsdag van 15 tot 16 uur);
• zwemmen (Wetteren, woensdag van 12 tot 13 uur);
• conditiegym (sporthal, donderdag van 15.30 tot 16.30 uur);
• stepaerobic/wandelvoetbal (sporthal, vrijdag van 10.45 tot 11.45 uur).

Ledenaar
Niet-Ledenaar
10 UiTPASpunten

All-in

10-beurtenkaart

Part-in

60 euro

20 euro

15 euro

+ 50 %
- 2,50 euro

Sociaal tarief

- 50 %

UiTPAS aan kansentarief

- 75 %

Kijk zeker na of deze activiteit in aanmerking komt voor een terugbetaling door je mutualiteit.

Lede
Agenda
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Vergadering AA-groep De
Leeuwerik

elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Stella Matutina College, Bellaertstraat 11
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15
of deleeuweriklede@hotmail.com.
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Officiële opening markt
dinsdag 18 december
Zie pagina 13.

Knutselatelier

woensdag 19 december, 9 januari,
16 januari, telkens van 13.30 tot
15.30 uur of van 16 tot 18 uur

Movietime: Paw Patrol

woensdag 19 december van 14 tot
15.30 uur
Zie pagina 12.

Kerstworkshop voor kids:
bloemschikken

woensdag 19 december van 14.30 tot
16 uur
De Bron
Meebrengen: kindersnoeischaar en
kerstgroen (geen hulst). Inschrijven
verplicht!
Gezinsbond Lede
10 euro (UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro)
Info: 0473 29 38 72, vdemarcia@gmail.
com, www.gezinsbondlede.be

Workshop: kruidensiroop maken

woensdag 19 december van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Kruidensiroop die verzachtend werkt
op de luchtwegen. Je kan een flesje
van de siroop mee naar huis nemen.
Breng zelf een glazen flesje/bokaaltje
mee.
20 euro
Info: 0496 62 88 93, la-vie-pure@hotmail.
com, www.la-vie-pure.be/workshops

Workshop - vormingssessie aquarel

donderdag 20 december van 19 tot
22 uur
De Bron
Kunstgroep Experimentele Art Lede
8 euro
Info: 053 80 78 83, spresiaux@hotmail.com

De Warmste Week in Herberg
Koning Ezel

donderdag 20 december van 18 tot
23 uur, vrijdag 21 december van 19 tot
23.30 uur, zaterdag 22 december van
15 tot 23.30 uur, zondag 23 december
van 15 tot 22 uur

Kerkevijverstraat 41 A
Ten voordele van Welzijnsschakel Lede,
via Welzijnsschakel Ommekeer vzw Erpe-Mere. Donderdag: Buurderijtombola
(lotje: 5 euro, altijd prijs - lokaal product of
fairtrade), vrijdag: Cartoonkerstpakjes van
AAaRGh (20% van de omzet voor goed
doel), zaterdag: spelletjesavond (vrije
bijdrage in collectebus), zondag: Binnen
en Buiten - kerstnamiddag vanaf 15.30
uur. Kerstliedjes met Ann Helena Kenis
vanaf 16.30 uur. Gluhwein, pannekoeken
en verse soep te koop. 5% omzet voor
goed doel.
Info: 0497 85 92 94, info@koningezel.com,
dewarmsteweek.stubru.be/acties,
www.koningezel.com

Wijndegustatie: Bourgondië

donderdag 20 december van 20 tot
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Bourgondische wijnen ‘Het nieuwe goud’.
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Niet-leden: 30 euro.
Info: info@commanderijmolenberg.be,
www.commanderijmolenberg.be

Tentoonstelling cartoonist AAaRGH

zaterdag 22 december van 10 tot
19 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org,
www.koningezel.com

Kerstconcert

zaterdag 22 december van 19.30 tot
22 uur
Sint-Martinuskerk Lede
O.l.v. Gunter Carlier en samen met het
kinderkoor Vivo! uit Brugge o.l.v. Heidi
De Caluwé.
Concertband Oordegem
5 euro
Info: www.concertbandoordegem.be

90’s Forever

zaterdag 22 december om 20.30 uur
GC De Volkskring
Start concert: 21.30 uur. Zie ook pagina 15.
vzw TiniTiaTief
4 euro (UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro)
Info: info@tinitiatief.be, www.tinitiatief.be

Kerstfeest

zondag 23 december van 11.30 tot
20 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
gezeliig samenzijn rond kerst + TRIAS
activiteit
KVLV Smetlede

Leden KVLV Smetlede: 10 euro, leden
KVLV: 30 euro, niet-leden: 35 euro.
Info: 0495 69 09 91, kvlv.smetlede@outlook.be

Kerstsneukelwandeling in en rond
Wanzele

zondag 23 december
Vrije Basisschool, Wanzeledorp 7
6 km langs landelijke wegen. Start tussen
13.30 en 14.30 uur. Voor elke deelnemer
een kerstgeschenk, drankjes en sneukels
onderweg en gratis tombola. Daarna
kerstsfeer in de zaal met een hapje en
drankje. Ook niet-wandelaars zijn welkom.
De Kerstman deelt snoep uit en staat klaar
voor een foto. Inschrijven enkel nodig
voor de wandeling.
Gezinsbond Wanzele
Niet-leden: 5 euro, kinderen: 4 euro. Leden Gezinsbond: 4 euro, kinderen: 3 euro.
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Van niets tot muziekinstrument

donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag
29 december, telkens van 9.30 uur tot
16 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
In deze vakantiestage beginnen we met
niks behalve veel fantasie en hebben na
3 dagen een uniek muziekinstrument ontworpen. Er is opvang voorzien vanaf 8 uur
en tot 17.30 uur.
90 euro
Info: 0475 41 97 56, adelheid.sieuw@ruistablet.be,www.ruistablet.be

Van niets tot muziekinstrument

donderdag 3 en vrijdag 4 januari,
telkens van 9 tot 16 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
In deze vakantiestage beginnen we met
niks behalve veel fantasie en hebben na
2 dagen een uniek muziekinstrument ontworpen. Er is opvang voorzien vanaf 8 uur
en tot 17.30 uur.
60 euro
Info: 0475 41 97 56, adelheid.sieuw@ruistablet.be,www.ruistablet.be

Opening tentoonstelling cartoonist
Fritz

vrijdag 4 januari om 21 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Huiscartoonist bij De Standaard Avond en
auteur van de bundeling Saaie Boel Hier.
De tentoonstelling loopt tot 31 maart.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Nieuwjaarsreceptie
zondag 6 januari
Zie pagina 13.

Lede
Agenda
Groepswandeling

dinsdag 8 januari van 19.30 tot
21.30 uur
Sporthal
Begeleide wandeling (10 à 12 km) in en
rond Lede. Elke tweede dinsdag van de
maand.
WSV Gezellige Blommes
Info: 0494 23 49 19, wsvgezelligeblommes@gmail.com, wsv-gezellige-blommes.
webnode.be

Verkiezing prins carnaval en miss
Bette
zaterdag 12 januari
Zie pagina 13.

Improviseren, minder moeilijk dan
je denkt

zaterdag 12, 19 en 26 januari, telkens
van 10.30 tot 12 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Kom los van de partituur en vertrouw op
je gevoel, je innerlijk gehoor, je vingers en
je adem. Je hoeft nooit geïmproviseerd
te hebben, maar liefst al een 4-tal jaar
muziekervaring.
12 euro per les, 3 workshops: 32 euro
Info: 0475 41 97 56, adelheid.sieuw@ruistablet.be, www.ruistablet.be

Muziek rond verhalen - Verhalen vol
muziek

zaterdag 12, 19 en 26 januari, telkens
van 13.30 tot 14.30 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Hoe kunnen we verhalen in een muzikaal
jasje steken? Met onze stem, handen, voeten, kleine instrumentjes ... Geschikt voor
kinderen van 4 tot 7 jaar.
10 euro per les, 3 workshops: 25 euro
Info: 0475 41 97 56, adelheid.sieuw@ruistablet.be, www.ruistablet.be

Binnen en buiten. Muziek met een
knipoog.

zondag 13 januari van 15.30 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Concert door Rudy Van den Nest en Luc
De Clus. Reservatie is mogelijk. Er is ook
koffie met gebak.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Workshop: aromatische baden

woensdag 16 januari van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Welke etherische olie gebruik je voor welke
toepassing? Je maakt ook een zakje badzout.
15 euro
Info: 0496 62 88 93, la-vie-pure@hotmail.
com, www.la-vie-pure.be/workshops

Wijndegustatie: Piëmonte

donderdag 17 januari van 20 tot 22.30
uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Niet-leden: 30 euro.
Info: info@commanderijmolenberg.be,
www.commanderijmolenberg.be
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Kaarting - belotten

zaterdag 26 januari om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Alfred Den Ouden - folkmuzikant

vrijdag 18 januari van 19 tot 22.30 uur
GC De Volkskring
In deze multimediale theaterproductie
gaan tieners de confrontatie aan met hun
eigen grenzen, in een wereld vol diversiteit. Door Theater A tot Z.
Jeugddienst
UiTPAS met kansentarief: gratis

zaterdag 26 januari van 20.15 tot
23 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Alfred vormde een folkduo met Kristien
Dehollander. Hun repertoire evolueerde
van Ierse en Vlaamse folk naar West- en
Frans-Vlaamse nummers. Samen met Dehollander is hij oprichter van het folkfestival Dranouter. In 2004 stond hij er ook op
het podium.
Meaningfool
12 euro, VVK: 10 euro
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Ezeldomavond: gezelschapspelletjes

Workshop: inleiding tot aromatherapie

Vooruit met de geit, Lede en
zijn preventiebeleid: Grenzen

zaterdag 19 januari om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

The Big Sick

maandag 21 januari
Zie pagina 12.
2 euro (UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro)

Movietime: Ferdinand

woensdag 23 januari van 14 tot 15.30 uur
GC De Volkskring
Jeugddienst
UiTPAS met kansentarief: gratis

OMRUILVOORDEEL
Vzw TiniTiaTief tovert op
zaterdag 22 december GC
De Volkskring om tot een
90’s rocktempel. The Crowd
coverband speelt legendarische rocknummers uit
de jaren negentig.
Gastzanger is Jasper Van
Hauwermeiren. Na het
concert word je volledig
ondergedompeld in de
alternatieve 90’s rock dj-set
van discobar Neffest.
Inkom: 4 euro - geen VVK,
enkel tickets aan de kassa.
Info: www.tinitiatief.be
Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten
betaal je geen inkom en krijg
je een 90’s gadget.

woensdag 30 januari van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
In deze 2-delige workshop maak je kennis
met een 20-tal etherische oliën. De tweede les gaat door op 1 februari.
15 euro
Info: 0496 62 88 93, la-vie-pure@hotmail.
com, www.la-vie-pure.be/workshops

Cursus EHBO

dinsdag 19 februari (eerste les)
Rode Kruis, Katstraat 14
Deze cursus bestaat uit 12 avonden,
telkens van 19.45 tot 22 uur. Het examen
gaat door op 5 april.
Info: vorming@lede.rodekruis.be

Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren:
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
Burgerzaken (bevolking en
burgerlijke stand)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be
Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
OCMW: administratie
053 80 20 22
info@ocmw.lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5 - 9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
9340 Lede

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17
9340 Lede
Knutselatelier
Rammelstraat 1A
Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
112
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.be
Lokale politie Erpe-Mere/Lede
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 80 82 84
Sportdienst
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

Wachtdienst
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95

